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ANDRZEJ WYDRZYŃSKI

U

rodził się w Korwegii południowej, w Skien, 28 marca. Z okresu
swojej młodości zachował dośc smutne wspomnienia - jego natura
juz oa wczesnych lat buntowała się przeciw jakiejkolwiek zalezności.
Gdy opuscH dom rodziców - pe1en mepoko1u i tęsknot ku mnemu,
bogaLszemu zycm - zajmuje się kolejno roz.nymi zawodami: jest praktyKantem w aptece w l...irnnstaat, wydawcą, pubhcystą, malarzem, dyrektorem teatru.
~wo1e pisarstwo zaczyna od drobnych, ok{)licznościowych satyr,
którycn tematy czerpie z obserwacji zy<.:1a m.ieszczans.iue50. Udpow1edZlą na nie Jest obu.•:zenie zaataKowanych i osnues.t.onych m1eszczuchów.
'iak zaczęły się pierwsze nieporozumienia Ibsena ze społeczeństwem
i krytyką .
lmere~ujące, śmiałe artykuły Ibsena o sztuce dramatycznej n.ie znajdują prawie zadnego oadzw1f<kU u wspólc.t.esnych. Jego twórczosć,
z cnw11ą gdy staje się ory~inalną i nowatorską - napotyka przez
wiele lat na bra.re zro.t.umiema. Najambitruejsze dzieło je50 mł·odości
„B.:ihat erzy na Helgolandzie" - odrzuca dyrekcja teatru w Krystianii.
O je50 si.tuce stworzonej w okresie ·gdy autom zaczynają pas1onować
spraw.1 spo1eczne i obyczajowe - „Komedia miłości'' - pisze jeden
z wybitnych krytyków, ze uprawnia ona do obicia autora k11am.i ... Gdy
Ibsen pracuje nad „Pretendantami do tronu" - znajduje się w skrajn ej n ędzy. Gdy pisze we Włoszech „Branda", sztukę która przyniosła
mu światowy rozgłos - jego przyjaciele urządzają składkę, by udzielić Ibsenowi zapomogi.
Te trudności rodzą w Ibsenie gorycz i pesymizm, oo tak silnie odbije
się w jego wielu późniejszych utworach. Obserwacja otaczającego go
świata zaostrza krytycyzm i bunt Ibsena - jeszcze gdy pracował w aptece pisze nasycony buntem dramat „Katylina". Miał wówczas dziewiętnaście lat.
Katylina Ibsena - mimo złych namiętności jakie szarpią bohaterem,
reprezentuje nienawiść do ciemiężycieli ludu i tak charakterystyczną
w twórczości Ibsena nienawiść do wrogów wolności jednostki.
Odnajdujemy to również w życiu prywatnym Ibsena. W 1844 roku
pisze namię~ną odę witającą wa.lki o wyzwolei:iie __Węgier. Pr~yjaźni
się z przywodcami ruchu robotniczego w Krystian11, gwałtownie występuje przeciw Prusakom i nawołuje swój naród, by przyszedł z pomocą zaatakowanym duńczykom.
W liście do Brandesa, w okresie gdy pisał „Wroga ludu", Ibsen
oświadcza:

„Biornson powiada : większość ma zawsze słuszność. I ze stanowiska
praktycznego polityka musi się tak mówić. Ja przeciwnie, muszę mó-
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z konieczności: mniejszość ma zawsze słuszność. Rozumie się samo
przez się, że myślę o mniejszości ludzi zastoju, która jest sterowaną
przez wielką partię środka, zwaną u nas liberałami; o mniejszości myślę, która w oochodzie naprzód tam dochodzi, dokąd większość jeszcze
nie sięgnęła . Ja myślę, że te n ma słuszność, kto najściślej jest zwią
zany z przyszłością.
W liście do Bjorru;ona (1832-1910) - Ibsen 'idzie jeszcze dalej:
„Gdyby szło po mojej myśli, to musieliby się u nas wszyscy nieuprzywilejowani połączyć i założyć silną partię, rezolutną partię ludzi
zdecydowanych, której program byłby skierowany - wyłącznie na praktyczne i produktywne reformy, na bardzo rozległe rozszerzenie prawa
wyborczego, uregulowanie stanowiska kobiety, uwolnienie szkolnictwa
lud{)wego od wszelkich pozostałości średniowiecza etc."
14 czerwca 1885 roku, w mowie wygłoszonej w Drontheim do robotników, Ibsen powiedział:
„Przekształcenie

stosunków

społecznych,

które

się

obecnie w Euro-

pie przygotowuje, zajmuje się w istocie swej przyszłym stanowiskiem
kobiety i robotnika. Tego przekształcenia soodziewam się 1 wyczekuję,
dla niego pragnę działać i będę działał całe życie wedle najlepszych
moich sił."

W

1851 roku Ibsen ooznaje znakomitego kompozytora i skrzyokawirtuoza Ole Bulla, który ułatwia pisarzowi nawiązanie ścisłego kontaktu z Teatrem Narodowym w Bergen. Miało to decydujące znaczenie
dla rozwoju i szybkiego dojrzewania talentu Ibsena.
Rozlegało się wówczas w Norwe~ii głośne wołanie o narodowy dramat. Nie było ono nustvm. efektownvm hasłem; wsoółczesna twórczość
dramatopis<łrka stanowiła nieodzowną pożywkę jak tn bywa zresztą w ka7dej epoce dla rozwoiu teatru. Toteż Teatr w Bergen podpisuje z Ibsenem umowę, w myśl której pisarz zobowiązał się, że corocznie dostarczy scenie jeden utwór dramatyczny.
Ibsenowi powierzają dyrekcję Teatru Narodowego (1851-1857);
w 1857 roku oisarz przenosi się do Krystianji, gdzie otrzymuje stanowisko dyrektora teatru. W tym czasie powstają sztuki: „Grób Hunów"
(1850), „Pani Inger na Ostrat" (1855), „Uroczystość na ~olhaug" (1856),
„Olaf Lilienkx:ans" (1857), „Wojownicy na H : lgolandzie" (1858). Nieco
później: „Komedia miłości" (wyd. 1862), oraz „Pretendenci do tronu" (1861).
Materiały do tych sztuk czerpie Ibsen z przeszłości Norwegii. Sięga
do mitologii skandynawskiej, sag, podań i ballad ludowych. W tym
czasie Norwegia przeżywała okres wzmożonych, gorących walk o stworzenie własnej kultury narodowej, o jej samodzielność i odrębność.
Była to walka z narzuconą Norwegii kulturą duńską, jaka w p = łni
opanował.a miasta i inteligencję. Język norweski uchodził za narzecze
chłopów.

Twórczość

lat 1830-1930 historia literatury norweskiej nazywa „Li-

teraturą wielkiego stulecia". Dzieła jakie ukazały się w tym okresie
noszą silne piętno oryginalności, głębię, niezwykłą moc oddziaływa
nia - i stały się właisnością całej literatury światowej

Pierwszy etap tego stulecia - to epoka „romantyzmu narodowego" - (do 1860 roku). Działa wówczas i tworzy Henryk Wergeland,
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wynoszący

ponad wszystko inne pierwiastek ludowy w sztuce; Jan
Sebastian Welhaven, esteta i poeta, atakuje wady narodowe, znajduje
dla swej poezji, kunsztowną, doskonałą formę. Erudyta P. A. Munch,
historyk, filolog, archeolog i geograf pisze „Historię narodu norweskiego", pogłębia tym dziełem, jak i innymi pracami, poczucie świado
mości narodowej Norwegów.
Jorgen Moe i Peter Chr. Asbjornsen zajmują się żywo folklorem dzięki nim wzbogaca się język norweski, dzięki nim .p owstaje nowy,
wszystkim przvstę-pny zasób słów wchodzący już na stałe w skład
języka norweskiego.
Dzięki tym badaczom mógł później rozpocząć swe dzieło genialny
językoznawca Ivar Aasen, syn chłopa, któremu udało się wyprzeć
tzw. „riksmal", czyli mowę mieszaną, opartą na duńskich narzeczach i zastąpić ją czystym językiem norweskim („landsmal"), który ocalał
w dźwięcznych narzeczach ludu norweskiego. Ivar Aasen wydaje dwa
kapitalne dzieła „Gr.arnatyka ludo-wego języka norweskiego" oraz
„Słownik ludowego języka norweskiego" (1848 i 1850). Wielki liryk
A. O. Vinje pierwszy skorzystał w swych utworach z aasenowskich
badań.
Również

malarstwo i muzyka ma wybitnych przedstawicieli w epoce
romantyzmu narodowego: Tidemand, Gude, Krohg, Ole Bull, Edvard
Grieg.
Malarze i poeci wychodzą z miast i udają się do wsi i wiosek rybackich, wędrują przez góry i fiordv, uparcie odnajdują zachowane w ludzie pi-erwiastki narodowej kultury. Ole ·Bull koncertuje we wszystkich stolicach świata a dochód z tych koncertów przeznacza na utrzymanie sceny norweskiej - z której należało wyprzeć tradycje teatru
duńskiego.
Dokonał się

ten wielki ferment i przygotował grunt dla okresu „romantvcznego realizmu" (1860-1880) - któreito najwybitniejszvmi
przedstawicielami bvli B. Bjornson. J. Lie, A. Kielland - zaś w dramatopisarstwie najwięcej osiągnął Ibsen, kontvnuujący historycznymi
dramatami niezakończoną ieszcze wówczas walkę o pełne zwycięstwo
n::i.rodowej kultury norweskiej.
Pierwsze sztuki Ibsena. o którvch już wspomniano, nie cieszyły się
powodzeniem wśród publiczności ani uznaniem krvtyków. Teatr prowadzony przez Ibsena bankrutu;e. „KomPdi.a miłości" jest tak zaciekle
atakowana przez krytvkę, że Ibsen był bliski całkowitego załamania.
Żyje wówczas w skrajnej nędzy.
Jak wielką była ta nędza. możemy dziś odczytać z tomu korespondencji Ibsena, gdzie odnajduiemy wiele podań i próśb, często upokarzających pisarza, o wsparcie pieniężne. Nie przvnoszą one jednak
ujmy wielkiemu pisarzowi. który cierpiał głód - lecz są raczej oskarżeniem czasów, jakie wvbitneito twórcę zmuszały do błagalnego woła
nia o najskromnieisze wsnarcie pieniężne.
Bvłoby łatwiej Ibsenowi, gdvbv zrezv1tnował ze swoich śmiałych
założr1i. gdyby w swoim pisarstwie bvł bardziej gładki i nie atakował
społeczeństwa. Nie chce jednak zmieniać swoich utworów, nie przvjmuie prooozycji poprawek - a pisząc .,Pretendentów do tronu" - już
nieomvlnie wie czego oragnie. I nie da się ugiąć. .,Raczej całe życie
być żebrakiem" woła.
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Pisze podanie do króla:
„Nie o wolną od trosk egzystencję walczę tutaj, lecz o dzieło życia
w które niezachwianie wierzę ... "
Tym razem otrzymuje stypendium. Lecz zrażony, zawiedziony, jakby
przeczuwając, że jeszcze kiedyś obecnie potępiane sztuki będą przez.
tych samych krytyków wynoszone w pochwałach pod niebiosa - opuszcza rodzinny kraj. Zraziło go społeczeństwo, zacofanie i ustrój i nie
mógł wybaczyć swoim współczesnym lekceważenia spraw sztuki.
Pisze:
„Dopóknudzkość uważa za ważniejsze budowanie kościołów niż teatrów, póki chętniej Popiera nawracanie Zulusów niż muzea sztuki dopóty nie może sztuka liczyć na zdrowy rozwój".
A w liście do Bjornsona:
„Czy to nie jest niezmierzonym darem szczęścia móc pisać! Ale
i odpowiedzialność jest przy tym wielka, a ja mam teraz dosyć powagi~
aby to czuć i być dla siebie twardym."
a trzydzieści sześć lat gdy opuszcza Norwegię - rozgoryczony, nastrojonv pesymistycznie, udręczony sceptycyzmem w stosunku d<>
wszystkiego co go otaczało.
Doświadcza wielkiego zawodu: oto Norwegia i Szwecja, które rzuciły
hasło solidarności i pomocy Duńczykom w ich wojnie z Prusami zachowują postawę neutralną. A prze&ież on, Ibsen rzucał płomit!nne
wołanie, by nieść pomoc „braciom w potrzebie" ... Spopiela się ten
entuzjazm, pozostaje tylko gorycz, niewiara w ideały i żal do ojczyzny,
że zdradziła swych duńskich przyjaciół pozostawiając ich na pastw~
pruskiego żołdactwa.
Podobnie ciężkie eh-nile przeżyje później, po upadku paryskiej komuny. Jest tak wzburzony, że oskarża ją o „nikczemność" za to. że
przeminęła i zburzyła iego „wyborną teorię o państwie" i dodaje:
w komunie „tkwi zdrowe ziarno (... ) kiedyś będzie ona urzeczywistniona całkowicie, już bez karykatury".
Na razie wyjeżdża do Włoch - które go oszałamiają. Już w rok póź
niej pisze dramat „Brand" (uk. 1866), w którym przeprowadza tezę:
kimkolwiek jesteś bądź nim całkowicie i bezwzględnie; nie będzie
triumfować to, co jest połowiczne ... " Czyli: wszystko albo nic. Tak
powstała tragedia niezłomności człowieka Brand. Jak Ibsen rozumiał sprawę wierności samemu sobie i niezłomność bohatera, to nam
tłumaczy jego list do Brandesa, głośnego wówczas krytyka i myśliciel~

l\f

duńskiego:

„Bohaterem mógłby być Galileusz, gdyby nie był odwołał; mógłby
nim być rewolucjonista, idący na śmierć i narażający na śmierć drugich, aby tylko zapewnić triumf swojej idei; jednym słowem: każdy
fanatyk jakiejś wiary. (... ) Problem dzieła („Branda"): stosunek ideału
do życia."
Po wydaniu „Branda" i następnego utworu - jego wielkiej antytezy - „Peer Gynta" (1867) - Ibsen z miejsca staje się sławnym, wielkim, uznanym - i na domiar tego zamożnym człowiekiem. Teraz jui;
łatwo otrzymuje „stypendium poetyckie" a król ofiarowuje mu order.
Jako gość honorowy bierze udział w otwarciu kanału sueskiego.
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Jego sztuki wychodzą w Norwegii w dz.iesięcio-tysięcznych nakła
dach, łącznie z tymi, których dawniej nie chciano wydać ani wystawiać.

Jeszcze w 1869 „Związek młodzieży" wywołał skandal: na przedstawieniu w Kristianji powitano go tupaniem, wyciem i gwizdaniem.
(Cóż za wspaniała, gorąca publiczność żyła w owych latach! W naszej
epoce najgorsze sztuki potępiane są najwyżej słabymi oklaskami ...)
W pięć lat później Norwegia powitała tę samą sztukę entuzjastycznymi
brawami. - Czy dlatego, że wówczas był już Ibsen pisarzem uznanym
przez cały świat?
Powstaje „Cesarz i Galilejczyk" - a po kilkuletniej przerwie „Podpory społeczeństwa'' (1877) - utwór, który przyniósł Ibsenowi sławę
reformatora teatru i twórcy sztuk „współczesnych".
Ibsen osiąga wielką Prostotę, unika patosu tak charakterystycznego
dla poprzednich utworów, zarzuca wiersz, walczy z każdym pozorem
sztuczności, staje się powściągliwy, rzeczowy i spokojny i prosty
W
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O jego życiu w tym czasie nie wiele można się dowiedzieć. Podrópo Włoszech, wyjeżdża do Egiptu, w 1868 osiedla się w Dreźnie.
W 1869 roku udaje się do Kopenhagi i Sztokholmu (omija Norwegię) gdzie przyjmują go entuzjastycznie jako wielkiego poetę i patriotę
„wszechskandynawskiego". Otwierają się przed nim pałace, król przyjmuje go z wielkimi honorami. Ibsen odwiedza Wiedeń jako członek
jury wystawy powszechnej - i dopiero po dziesięciu latach nieobecności przybywa do Norwegii (1874) witany tam owacyjnie. Za kilka
lat ci entuzjaści znowu go przeklną i obrzucą obelgami - lecz na raz.ie
noszą go na rękach.
W rok później, spragniony samotności - zamieszkał w Monachium.
Tam powstały „Podpory społeczeństwa".
Ibsen obmyśla dalsze ataki na strupieszałą moralność swego wieku,
na obyczaje i moralne zakłamanie burżuazji. Już w „Peer Gyncie"
(1867) zaatakował pielęgnowaną przez jego rodrków reakcyjna-romantyczną ideologię, idealizującą feudalne warunki życia chłopów. Toteż
„Peer Gynt" był przyjęty w Norwegii z oburzeniem, jako satyra na
naród i jego tradycje.
Z biegiem lat Ibsen cora'Z silniej skłania się ku realizmowi i coraz
z:i.cieklej atakuje burżuazyjną demokrację („Związek młodzieży").
Wreszcie w „Domu lalki" („Nora"), w „Podporach społeczeństwa",
w „Upiorach" (1879, 1877, 1881) - bije z pasją w mieszczańską zakła
maną moralność życia rodzinnego, w warunki życia jednostki w społeczeństwie kapitalistycznym.
żuje

Żyją jednak tendencie antydemokratyczne w innych S'Ztukach Ibsena,
jak np. w dramacie „Wróg ludu" (1882), gdy z biegiem lat rozgoryczony pisarz poddaje się naciskowi antyrealistycznych koncepcji, gdy
słabnie jego siła i przygasa w nim oskarżycielska pasja ustępując
miejsca symbolom („Dzika kaczka" - 1884. „Rosmersholm" - 1886)czy całkowitemu zwątpieniu i deoresji („Mały Eolf" - 1894) - lub
niezwykle przemyślnej niebezpiecznie ciążącej nad utworem analizie
psychologicznej („Pani morza" - 1888, „Hedda Gabler" - 1890) 8

„

GUSTA W HOLOUBEK
(Rank)

też wręcz mistycznym koncepcjom („Budowniczy Solness" 1892).
\Je si.:ch.: 1 tu uucnudzi do głosu.
„John Gabriel Borkman", który powstał w 1896 roku i „Gdy my,
zmarli, zmartwychwstaniemy" - 1899, jak i inne póżniejsze utwory niektóre tylko częściowo - są jednak dowodem, że Ibsen u schyl.ku
życia nie przeszedł na pozycje wsteczne, że pozostał humanistą walczą
cym o wyzwolenie człowieka z pęt zakłamain ej moralności i upokarzających warunków, które dławią wolę, dążenia i wolność szlachetnej
jednostki.

czy
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Ostatnie lata życia Ibsen spędza w Monachium. Jeszcze w 1886 wyna krótko do Jutlandii - ale i tam szuka samotności. Odsuwa
ludzi, otacza się małym kręgiem przyjaciół - z którymi .i tak
nie wiele przebywa. W sześćdziesiątym roku życia osiągnął szczyty
sławy, już go zna i uwielbia cały świat. Każda nowa premiera jego
szt-uk, gdziekolwiek by się nie odbyła, staje się wydarzeniei.Ti o którym
pisze prasa Europy.
.
Jednak Ibsen usuwa się w cień, już go męczył ten zgiełk wokół jego
nazwiska.
„Nieprzejednany rysował się konflikt między nim a dzisiejszą „kulturą" i jej snobami pisał Wilhelm Feldman konflikt wprost tragikomiczny, gdyż cała „zwarta większość", korząc się nawet przed
uznanym i modnym geniuszem, nie tylko nie towarzyszyła mu na jego
samotne wyżyny, lecz skarżvła się i w poczciwości ducha mieszczań
skiego żądała, aby przecie raz napisał sztukę „sympatyczną", kończącą
się ..dobrze"."
Ma już Ibsen siedemdziesiąt lat, gdy rozpoczyna pracę nad sztuką
„Gdy mv. zmarli. zmartwychwstaniemy" - i ma poza sobą pół wieku
wytężonej pracy twórczej.
Gdy w 1899 (czy też jak twierdzą inni biografowie w 1900) ukończył
sztukę. napisał na niej .,Epilog". Wiedział, że to jego ostatni utwór, że
już nigdy wiecei nie sięgnie po pióro, że wypowiedział wszystko co
rniał do powiedzenia.
jeżdża
się od

ostatnich latach życia, w Monachium, gdzie Ibsen żył jak odludek,
i z daleka przypatrują mu się ludzie - jak w kawiarni Maximilian-Cafe siedzi przy stoliku na którym piętrzą się gazety. z równym onieśmieleniem przypatrvwano mu się codziennie o tej samej
porze w kawiarni Grand-Hotelu w Krystianji - aż zlożony postępu
jącą chorobą przestał tam przychodzić.
Niekiedy unosił głowę okrvtą lwią i:trzywą siwych włosów - i przeszywał ciekawskich zimnym i orzenikliwym spojrzeniem spod surowo
ściągniętych brwi. Jego usta nieco szyderczo zaciśnięte nie uśmiechały
się prawie nigdy to już była tylko sucha linia w twarzy, prawie
bez warg. Wzbudzał nienokój, nawet trwogę, zrażał do siebie chłodem
i milczeniem. Max Lieberman przedstawił go w karykaturze jako lwa,
Ola Hannson wyobraziła go jako żyjącą na pustkowiu sowę.
Mówiono o tym posępnym samotniku jako o „wielkości której brak
serca". A przecież pod powłoką tego upartego milczenia żyło tyle namiętnych i gorących uczuć, i pamięć doznanych goryczy, i serce współ
czujące wszystkim walczącym o wyzwolenie czl"w;i:>k;i.
Andrzej Wydrzyński
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dziełach jakie powstały u progu bujnego rozkwitu literatury norweskiej, począwszy od 1830 roku w okresie tzw. „romantyzmu narodowego" - poczesne, jeśli nie czoło
we miejsce zajmuje powieść Camilli
Collett Córka Wojewody (1855). Było
to jedno z najdojrzalszych dzieł tej
epoki chociażby przez to, że wyprzedzało romantyzm, mało, że romantyzm pozostał w nim już w stanie
szczątkowym, ustępując miejsca surowemu realizmowi.
Powieść Camilli Collett (1813-1895)
odegrała wi1::lką rolę w rozwoju norweskiej literatury, stanowiła w niej
decydujący zwrot- i zarazem miała
doniosłe znaczenie dla życia społecz
nego Norwegii. Córka Wojewody
stała się jakby prekursorem tych
dzieł,
jakie w następnym okresie
wn:eśli
do norweskiej literatury
Bjornson, Ibsen, Lie i Kielland.
I wywarł:i silny wpływ - zwłasz
CAMILLA COLLETT
cza na za1r..teresowania Ibsena.
1815-1895
Oburzenie i
wrzawa przyjęły
wspomnianą powieś.: młodej pisarki
(siostry wybitnego pisarza tego okresu, Henryka Wergelanda). Była to powieść „z tezą" - i jak to określa historia literatury norweskiej: pełn.i namiętności i bólu, przepojona nienawiścią do wszelkich konwenansów, l~tóre
swym ciężarem przytłaczają ' świat uczuć i życie kobiety.
C. Collett odegrała większą rolę niż Zapolska u nqs - w b;twie o równouprawnienie kobiet, w b:twie o kształtowanie poglądów i:połeczeństwa na
ten tak ważny i głośny wówczas problem.

Dzieło

*

*

*

Ibsena „Dom Lalki", powstałe w 1879 roku, znacznie wyprzedziło
późniejsze reformy społeczne w Norwegii. Dopiero w 1891 roku lewica norweska przeforsowała ustawę o rozszerzeniu prawa wyborczego, w tym
sensie, by było powszechne dla każdego dorosłego mężczyzny.
1889 rok przynosi nowe ustawodawstwo szkolne, wyzwalając szkoły spod
wpływu kleru zaś w latach późniejszych rozszerzono poważnie prawa

KRYSTYNA

IŁŁAKOWICZ

(Kr. Linden)
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kobiety w każdej dziedzinie życia cywilnego. 1888 rok wyzwolił kobietę
spod kurateli męża, 1894 rok przynosi prawo do zajmowania się handlem
i przemysłem bez zgody władz państwowych; zaś istotny przełom w uprawnieniach norweskich kobiet zapoczątkował rok 1894. Wówczas zezwolono
kobietom na zdawanie wszelkich egzaminów uniwersyteckich oraz przyznano im pra\\'O zajmowania stanowisk w urzędach publicznych

•

•

•

zecz zastanawiająca, że Ibsen, który w tylu dramatach walczył o wyzwolenie kobiety z uciążliwych konwenansów i z upokarzającej zależności
od krzywdzących ją praw społecznych, z niewolniczej zależności do mę
żów zastrzegał się wielo'Krothie, że nle walczy bynajmniej właśnie
o „sprawę kobiecą".
W 1898 roku norweskie Towarzystwo dla sprawy kobiecej urządziło akaderoJP ku czci pisarza. W-Óv1czas Ibsen tak po\.i.tiedział '\IJ s\vym przemó
wien:u:
„Nie wiem nawet dobrze, co to właściwie znaczy „sprawa kobieca"
... muszę wyrzec się zaszczytu, jakobym świadomie działał dla sprawy kobiecej. Mnie przedstawia się ona zawsze jako sprawa człowiek a. A jeśli
czyta się moje książki uważnie, można to zrozumieć".
Znienawidziwszy ówczesne „prawo i porządek", stwierdziwszy, że „z niego wypływają największe nieszczęścia ludzi" - i że on, Ibsen, „nie ma
talentu na obywatela państwa" które nie miało w owym czasie odwagi
do przeprowadzenia nieodzownych reform społecznych - w wielu utworach, zwłaszcza w cyklu „dramatów społecznych" - stworzył pisarz mnóstwo postaci zbuntowanych przeciw społeczeństwu i prawu, przeciw pozostałościom średniowiecza w urządzenlach społecznych, przeciw dławieniu
szlachetnych dążeń jednostki, przeciw upośledzeniu kobiet.

R

W śród

tych stworzonych przez Ibsena żywych postaci szczególną i dokobiety - a czołowe wśród nich miejsce, może dzisiaj najbardziej nam bliskie, zajmuje Nora.
„Oto biedna Agnieszka Brandowa - pisał Wilhelm Feldman w swej
pracy o Ibsenie - klęka przed szafą i do serca przyciska ,_;ukienki, pamiąt
ki po jednym dziecku zmarłym; siwowłosa Solveig siedzi w chacie leśnej
i śpiewa pieśń błagającą o szczęście dla siwowłosego swego „chłopczyka";
Lona Hessel uczy konsula Bernicka żyć prawdą, dzieln'.l Petra, podtrzymuje w walce „wroga ludu"; wyniosła, zimna Hedda Gabler igra pistoletami ojca swego, generała Gablera; dysząca gorącą krwią Rita blademu
uczonemu, mężowi, rzuca w oczy szyderczo, że szampan kipiał a on go nie
pił; zuchwała i dzika, jak młodość romantyczna Hilda Wangel, budzi w starym mistrzu szały i niebotyczne dążenia młodości; białowłosa Ella Rentheim ciska kochankowi swojej młodości zarzut śmiertelny, że zabił w niej
życie miłosne ... "
Często właśnie kobiety były w utworach Ibsena wykładnikami jego poglądów. i dążeń.
niosłą rolę odgrywają

*

*

•

Oto Nora - którą mąż traktuje właściwie podobnie jak swoje dzieci,
Nora, która lubi łakocie, która - jak jej mąż uważa - „szczebiocze" jak
ich dz:eci... Et Dukkehjem po norwesku - czyli Dom talki - w którym
mieszka młoda kobieta, niezrozumiana przez swego męża, uważana przez
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JÓZEF PARA
(Helmer)

niego tylko za piękną i pozbawioną głębszych uczuć pustą lalkę - w czym
utwierdza go fakt, że społeczeństwo i ówczesne ustawodawstwo uważało
kobiety za „niższy gatunek" ludzi, podporządkowało je kurateli męża, pozbawiło je pewnych praw obywatelskich i przywilejów.
A przecież żyje w Norze pragnienie przeżycia wielkiej miłości, skłonnośf:
do poświęceil, tęsknota do tego, by być uważaną za pełnowartościowego
człowieka świadomego swego życia i swo~ ch czynów i zdolnego do poniesienia odpowiedzialności za to co uczyni.
Ta silna skłonność musi wreszcie dojść do głosu, musi wybuchnąć i Ibsen, dla zaostrzenia konfliktu, nie zawaha się rozkazać Norze by porzuciła nie tylko męża, lecz nawet dzieci i w ogóle ten cały nienawistny, ohydny, upokarzający jej godność d om la l ki.
Nie wiele u nas pisano po wojnie o Ibsenie i o Norze. O wejście tej sztuki
do naszego repertuaru wystąpił przed trzema laty Teatr Sląski - lecz że
nie zagrał wówczas tej pozycji, znalazła s:ę ona wcześniej na scenach innych teatrów.
Z okazji przedstawienia jakie miało miejsce w Teatrach Wybrzeża, pisał
w „Teatrze" - w interesującym zresztą artykule - Mikołaj Pszonka:
„Błędem dzisiejszemu słuchaczowi wydać się musi przede wszystkim
punkt wyjścia konfliktów, to, że Nora, kobieta już dorosła, nie zdaje sobiesprawy, iż popełniła czyn niezgodny z kodeksem, fałszując podpis sweg<>
ojca na obligu pien:ężnym."
I Pszonka, jakkolwiek później usprawiedliwia taki zaczątek koniliktu~
uważa jednak iż to sprawia, że „więź dramatyczna nie jest tu wolna od
błędów".

N'.c bardziej niesłusznego. Jest to jedną z wielkich zalet mistrzostwa.
Ibsena, że umiał tak ostro zarysować konflikty, że już z miejsca :·ysujenam Norę jako ofiarę ówczesnego wychowania, jako lalkę tak wychowywaną, jakby miała być jedynie ozdobną figurką w salonie bog3tego mieszczucha. Nora jest kobietą którą ówczesny stan urządzeń i praw 5polecznych nie mógł i nie umiał przygotować do samodzielnego i świadomego
życia. Jej bunt w ostatnim akcie tego dramatu kobiety uwięzionej jest tak silny, że wbrew wszelkim tradycjom i nakazom miłosci macierzyńskiej i prawom społecznym porzuca nawet swoje dzieci.
Ibsen nie liczył się tutaj z opinią jaką wyda filister norweski, i wstecznik broniący tezy i niższości kobiet, i arystokrata szanujo1cy pozornie obyczaje i moralność tego wieku. Ibsen te obyczaje uznał za okrutne i przeżyte,
a tą moralność określił jako zakłamaną. Zawołał kiedyś do swoich współ
czesnych: po co używać słowa „ideał", kiedy należy w tym miejscu mówić:
„kłamstwo" !
Nie tu miejsce, by streszczać Norę, czy też charakteryzować poszczególnepostacie i analizować związki jakie między nimi zachodzą. Uczyni to stokroć lepiej samo przedstawienie.
Widzowi dz'.siejszemu, żyjącemu w społeczeństwie i w ustroju jaki obdarzył kobiety nie omal że większymi prawami od tych jakie po.;indają
mężczyźni temu widzowi, bez względu na to, jak przyjmie sztukE;, warto
przypomnieć jaką burzę wywołały p'.erwsze przedstawienia „Nory„.
Na Ibsena, zresztą przywykłego do najostrzejszych ataków, spadł grad
wymysłów. Wydawało się, że zatrzęsły się niebiosa i i-zuciły na ziemi~
BOLESŁAW
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garście piorunów. Dom talki wykazał, że pięćdziesięcioletni Ibsen nie dał się
ugłaskać szacunkiem ani sławą ani świadczonymi mu zaszczytami. Ibsen jak to mówiono wówczas - wielki „cierpiętnik" - jeszcze raz, nawet
ostrzej niż w Peer Gyncie i w Podporach spoleczeństwa zaatakował ustawodawstwo i moralność wyższych warstw społeczeństwa norweskiego.
I miał rację, bo nie oburzyło się ono, że taki fakt jak sprawa odejścia
Nory mógł zaistnieć -- lecz oburzyło się na pisarza, co odwa:i:ył si~ poruszyć ten problem i oskarżyło go, że dokonał zamachu na „świętą instytucję małżeństwa". Jakby to małżeństwo Nory na lepszy los zasłużyło niż
mu wielki pisarz wyznaczył!
Topór wojenny między Ibsenem a „społeczeństwem" - jeśli tak określi
my tutaj warstwę ludzi uprzywilejowanych - był znowu wykopany. Na
burzę rozpętaną Nora, na zarzut, że pisarz nie znalazł innego rozwiązania
jak tylko rozbicie małżeństwa - Ibsen odpowiedział: dobrze, jeżeli chcecie,
pokażę wam życie kobiety która stchórzyła, pokażę wam jak wygląda życie
rodzinne zakłamane i chybione, o które tak bardzo drżycie. I napisał wówczas wstrząsający dramat Upiory.
W „Upiorach" pani Alving tchórzy przed prawdą, nie chce jej wyznać
swemu synowi - tej gorzkiej prawdy o jego ojcu - i stwierdza: „Tak,
jestem tchórzliwa". Nora nie była tchórzliwa. To właśnie pani Alving zawołała: „O, prawo i porządek! Chwilami myślę że z nich wypływają wszystkie nieszczęścia na świecie!"
·
Ibsen pokazał w Upiorach Norę w innym wydaniu, Norę (c.:yli Helenę
Alving) skazaną w małże1istwie na katusze i upokorzenia. Lecz prawu i moralności staje się zadość - Helena Alving pozostaje w . „ognisku rodzinnym", pozostaje wierna prawom, które strzeże pastor i siła pieniądza zresztą to samo, co zadecydowało kiedyś o jej małżeństwie.
Gdy dzieło było ukończone, Ibsen, wyniesiony wówczas na piedestał narodowego poety, największego poety Norwegii - został obrzucony stekiem
nikczemnych obelg. Jego nazwisko wykreślono z repertuarów skandynawskich i niemieckich teatrów, wyrzucano z domów jego cizieła, gazety nawet liberalne - m1piętnowały go jako „wroga ludu".
Wówczas wzburzony Ibsen odpowiedział wielkim pamfletem - napisał
sztukę Wróg ludu, w której gniew na głupotę i brudy moralne, krótkowzroczność i zakłamanie - oślepił pisarza i obrócił jego nienawiść nawet
przeciw temu, co było zdrowe i w czym tkwiły zalążki lepszej przyszłości.
Adam Wolski

List do Paula Ernsta
FRYDERYK ENGELS
5 czerwca 1890.
próby potraktowania
rzeczy
materialistycznie,
chciałbym przede wszystkim zaznaczyć,
że
metoda materialistyczna
obraca się w swoje przeciwieństwo,
jeśli poslugiwać się nią
nie ja/co
przewodnikiem przy studiach historycznych, lecz jako gotowym szablonem, do którego przykrawa się fakty historyczne. I jeśli pan Bahr
uważa, że zlapal Pana na takim
błędzie, to wydaje się, że ma on nikly cień sluszności ze sobą.
Norwegię i wszystko, co się tam
dzieje, podciąga Pan pod jedną kategorię: drobnomieszczaństwo i podsuwa bez zastanowienia temu norweskiemu
drobnomieszczaństwu
swoje wyobrażenie o niemieckim.
A tu stają Panu w poprzek drogi
dwa fa~y:
Po pierwsze, w czasie gdy w calej Europie zwycięstwo NapoLeona
przedstawiało się jako zwycięstwo
reakcji nad rewolucją, a rewolucja
jedynie w swej francuskiej ojczyź
nie budzila przestrach na tyle, że
potrafiła wymóc na powracających
[do wladzy} legitymistach burżua
zyjno-liberalną konstytucję Norwegia znalazla sposobność zdobycia
sobie takigj konstytucji, która byla
bardziej aemokratyczna. niż jakakolwiek z ówczesnych w Euroyie.
A po wtóre, Norwegia w ostatnich 20 latach przeżyla rozkwit
w dziedzinie literatury, jaki~n nie
może się poszczycić w owym czasie żaden kraj oprócz Rosji. Filistrzy
czy też nie, zdzialali oni znacznie
więcej niż inni, nadali ton także
innym literaturom i nie w ostatnim
rzędzie niemieckiej.
Te fakty wymagają - moim zdaniem - abyśmy się nieco zastanowili
nad osobliwymi cec1iami norweskiego drobnomieszczaństwa.

... Co do

Pańskiej

Będzie pan prawdopodobnie uważal, że zachodzi tu bardzo istotna
różnica . W Niemczech
czaństwo jest owocem

drobnomiesznieudane3 rewolucji, zahamowanego i wste:cznego
rozwoju; otrzymało ono swój specyficzny, patologicznie wypaczony charakter jego ce<:hy są: tchórzo"
stwo, ograniczność, bezradność i brak
wszelkiej inicjatywy w wyniku
wojny 30-letniej i następnego okresu, w którym prawie wszystkie inne
wielkie narody przeżywały właśnie
szybki rozwój.
Ten charakter pozostał mu nawet
wtedy, gdy ruch historyczny znowu.
ogarnąl Niemcy, i był dość silny,
aby również na pozostalych klasach
niemieckiego spoleczeństwa wycisnąć piętno ogólnoniemieckiego typu;
aż wreszcie nasza klasa roboh•icza
wylamala się z tych ciasnych ram.
I dlatego właśnie niemieccy robotnicy są szczególnie „bez ojczyzny",
że calkowicie zrzucili z siebie tę filisterską niemiecką ograni czoność.

Niemiec kie drobnomieszczaiistwo
nie jest więc normalną historyczną
fazą, lecz doprowadzoną do ostatecznych granic -karykaturą, przykładem
degeneracji ( .. .)
W Norwegii natomiast drobne
chlopstwo i drobne mieszczaństwo
z lekką domieszką średniego mieszczanstwa jest normalną strukturą
społeczeństwa w rodzaju tej, jaka
istniala w Anglii ;, Francji w 17 wieku; nie było tam gwaltownego cofnięcia wstecz do przestarzalych stosunków w wyniku rozbicia wielkiego ruchu i wojny 30-letniej. Kraj
jest zacofany w rozwoju wskutek
izolacji i warunków geograficznyćh,
ale stosunki tamtejsze całkowicie
odpowiadaj~ warunkom produkcyjnym, a więc są normalne.
Dopiero ostatnio w kraju. zaczyna
tworzyć się, w malym stopniu i spo-
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radycznte, wielki przemysł, lecz nie
ma miejsca dla gieiay, tej najsilniejszej dźwigni koncentracji kapitału.
Zachowawczo działa również potęż
ny rozwój handlu morskiego. Gdy
bowiem gdzie indziej żaglowce są
wypierane
przez statki parowe,
w Norwegii kolosalnie wzrast:i że
gluga morska oparta na żaglowcach.
Norwegia ma, jeśli nie najwii;kszą,
to na pewno drugą z rzędu flotę ża
glowców świata, przy czym flota ta
jest przeważnie w posiadaniu wła
ścicieli małych i średnich stoczni,
jak to było w Anglii, np. c;kolo
r. 1720. To jednak ożywiło starą,
butwiejącą egzystencję i ruch ten
znalazł swój wyraz także w roz. ...voju.
literatury.
Chłop norweski nie zaznał nigdy
poddaństwa i to daje, podobnie jak
to się dzieje w Kastylii, zupełnie
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inne tlo ogólnego rozwoju. Norweski drobnomteszczar..in jest synem
wolnego
chłopa
i
reprezentuje
w tych warunkach męski typ w przeciwieństwie do zdegenerowanego niemieckiego mieszczucha.
W tej samej mierze norweska
drobnomieszczanka stoi o całe niebo
wyżej od żony niemieckiego drobnomieszczanina. I jakiekolwiek by błę
dy zawierały, np. dramaty Ibsena,
odzwierciedlają one wprawdzie świat
drobnego i średniego mieszczaństwa,
ale zupełnie odmienny od niemieckiego, świat, w którym Ludzie mają
jeszcze charakter, inicjatywę i działają samodzielnie, jakkolwiek, wedie pojęć obcych, niekiedy dość
dziwnie postępują. Zanim jednak
potępiłbym takie rzeczy, wolałbym
je wpierw. gruntownie poznać .. .

Fryderyk Engels
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19. XI. 1954)

30. IX. - Gustaw Holoubek otrzymuje nominację na Kierownika Artystycznego Państwowego Teatru Sląskiego w Stalinogrodzie.
1. X. - Mianowanie Wacława Kozioła, dotychczasowego dyrektora Pań
stwowych Teatrów w Szczecinie, dyrektorem PTS.
7. X. - Zakończenie kapitalnego remontu gmachu teatralnego.
9. X. - Premiera „Wiśniowego sadu" A. Czechowa - tym samym wprowadzenie na scenę PTS sztuki Czechowa po raz pierwszy od chwili istnienia
Teatru Sląskiego.
Sztukę reżyserował absolwent leningradzkiego Instytutu Teatralnego
Alojzy Nowak. Scenografia Wiesława Lange. Opracowanie muzyczne Walde~
mar Kazanecki. Przekład Artura Sandauera.
Obsada: Raniewska - Lidia Korwin, Ania - Ewa Lassek, Waria - Sabina Chromińska, Gajew - Roman Hierowski, Łopachin - Mieczysław
Ziobrowski, Trofimow - Adam Kwiatkowski, Simeonow-Piszczyk - Wła
dysław Brochwicz, Szarlotta Irena Tomaszewska, Jepichodow - Piotr
Poloński., Duniasza Halina Piłatówna, Firs - Kazimierz Lewicki, Ja sza Mieczysław Jasiecki, przechodzień Franciszek Buratowski, zawiadowca
stacji - Henryk Dworczykowski, urzędnik pocztowy - Jacek Medwecki.
Na kilka dni przed premierą, z przyczyn ciężkiej choroby aktora Ryszarda
R'adwana który miał wystąpić w roli Jaszy wszedł do obsady
„Wiśniowego sadu" Mieczysław Jasiecki.
9. X. - Rozpoczęcie prób jednoaktówki Fredry „Swieczka zgasla", w reży
serii Bolesława Mierzejewskiego. Łącznre z „Odludkami i poetą," (w reż.
Romana Zawistowsklego) obie jednoaktówki mają stanowić pełny spektakl.
Scenografia Jan Hrynkowski.
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Obsada „Odludków i poety": Zuzia - Ewa żylanka, Kap~a - Tadeusz
Hanusek, Edwin - Bernard Krawczyk, Czesław - Stanisław Brudny.
Astolf - Wincenty Grabarczyk.
,
Obsada komedii „$wieczka zgasła": Pani - Teresa Kam!nska, Pan Tadeusz Hanusek.
Obie jednoaktówki obsadzono wyłącznie absolwentami Studia Drarx;i.atycznego. Przedstawienie jest pomyślane jako wzorcowe dla amatorskich
zespołów artystycznych.
14. X. - Gościnne występy na scenie PTS francuskiego „Theatr e National
Populaire" pod dyrekcją Jean Vilara.
.
TNP wystawił komedię Moliera „Skąpiec" (w .roli Harpagona wy~tąpil
Jean Vilar). Reżyseria Jean Vilar, dekoracje Camille Demangeat, kostiumy
Leon Gischia, muzyka Maurice Jarre.
15. X. - Otwarcie - po rocznej przerwie - nauki w Studio Dramatycznym PTS.
.
.
Wykładowcy: A. Baumgardten, D. Bleicherowna, T. Burke, L. · Bursa.
P. r .hnmkn .T r.ielecka. G. Holoubek. P. Połoński, B. Smela, W. Szewczyk.
T;-;;-~~-k~~~ka~-i-Za~~mba, K. Zastrzeżyńska, W. Zastrzeżyński.
Dvrektor Studia Dramatycznego: Wilhelm Szewczyk.
studiują: J. Bogdoł, L. Bojoczek, W. Górny, H. Ha~ranke, Z. Ka~ińska,
J. Kilar, B. Kożusznik, J. Kozłowski, A. Marcel, S. Michno, E. Mow~aszek,
J. Nowak, A. Polek, M. Pleśniarowicz, J. Połoński, M. Pałasz, A. Pisarek,
w. Slęzak, J. Teleżyńska, H. Tarczykowski, J. Tesarz, M. Wawszczyk,
G. Wydrych, B. Weil, W. Zajonc, A. Zaradny.
17. x. - 75 przedstawienie sztuki dla dzieci A. Bażowa i E. Permiaka
„Srebrne kopytko".
18. X. - Dyskusja Rady Artystycznej nad wprowadzen;em w pr?by .sztuki
Tkacze Hauptmanna". Pozycja ta, jak i proponowana obsada przyJęte Jednogłośnie. Termin premiery ustalony na styczeń 1955 roku.
20. X - Rozpoczęcie prób dramatu Gerharda Hauptmanna „Tkacze".
Przekładu sztuki dokonał dla PTS Wilhelm Szewczyk. Opracowanie dramaturgiczne A. Wydrzyńskiego, uzupełnione przez E. Zyteckiego - reżysera
sztuki. Scenografia Wiesław Lange.
21. X. - Rozpoczęcie prób sytuacyjnych dramatu H. Ibsena „Nora" („Dom
Lalki"), w przekładzie Jacka Frilhlinga. Reżyseria Gustaw Holoubek, scenografia Wiesław Lange. Opracowanie muzyczne - Jan Krenz, choreograficzne - Tadeusz Burke.
Obsada: Helmer - Józef Para, Nora - Danuta Kwiatkowska, Linden Krystyna Iłłakowicz, Gilnter - Bolesław Smela, Ra~k - G;i;istaw Holoubek,
Marianna - Michalina Dąbrowska, Helena ·- Elwira Dolmska.
20--24. X. - Wymiana przedstawień między PTS a Państwowym Teatrem
w Bielsku. W tych dniach na scenie PTS Teatr z Bielska gra .,Intrygę
i miłość" Schillera w przekładzie A. M. Swinarskiego. Reżyseria Andrzeja
Uramowicza, scenografia Jerzego Feldmanna i Jerzego Szymaii.skiego.
Asystent reżysera Tadeusz Kuźmiński, kier. muz. Antoni Poćwierz.
W Bielsku zespół PTS wystawia w tym czasie „Drogę do Czarnolasu"
A. Maliszewskiego, w reż. Gustawa Holoubka. Dekoracje Wiesław Lange,
kostiumy Jadwiga Przeradzka. Muzyka Witolda Lutosławskiego.
20 października odbyło się w Bielsku 50 przedstawienie „Drogi do Czarnolasu".
27-29. X. - Próby generalne jednoaktówek Fredry „Odludki i poeta" oraz
„$wieczka zgasła".
28. X. - .Narada wytwórcza kierowników zespołu artystycznego i pracowników administracyjnych i technicznych, dotycząca planów usługowych oraz
stanu 2ospodarki materiałowej i finansowej PTS.

z:
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30. X. - W Łabędach odbyła ~1ę pl'emiera. Jednoaktówek Fredry (oprac .
iCeniczne i obaada pod datą 9. X. 1954).
2. XI. - Dyskusja Rady Artystycznej nad przedłożonym przez kierownictwo
PTS planem repertuarowym. W dyskusji poruszono sprawę zwiększenia
ilości komedii w repertuar::-e 1955 roku, oraz zaproponowano przesunięcie
sztuki Salińskiego „Niebezpieczny współtowarzysz" na okres późniejszy.
5. XI. - Na zebraniu przedwyborczym pracowników PTS wysunięto na
kandydata do Woj. RN Gustawa Holoubka, zaś na kandytów do MRN
Jolantę Hanisz i Irenę Tomaszewską.
9-10. XI. - Ustalono następujący plan repertuarowy 1955 roku:
1. F. Zabłocki - DOKTOR LUBELSKI: - komedia buffo
w oprac.
A. Grzymały Siedleckiego.
2. F. Garcia Lorca - CZARUJĄCA SZEWCOWA: - komedia w 2 akt„
przekład J . Chodacki.
3. A. Wydrzyński - ETIUDA REWOLUCYJNA: - dramat optymistyczny
w 3 aktach, 6 odsłonach.
4. Polska sztuka klasyczna z wieikłego repertuaru romaniycznego - dla
uczczenia Roku Mickiewiczowskiego.
5. W. Minko - NIE WSKAZUJĄC PALCEM: - komedio-farsa w przekła
dzie i opracowaniu J. Orzechowskiej i B. Surówki.
6. A. Maltz - CZARNY SZYB: - sztuka amerykańskiego pisarza w przekładzie

R.

Ordyńskiego.

7. P. Corneille - CYD: - w opracowaniu i przekładzie S. Wyspiańskiego.
8. M. Twain - KSIĄŻĘ I ŻEBRAK: - w oprac. scenicznym Michałkowa.
9. G. Hauptmann - TKACZE: - widowisko rewolucyjne w 5 akt. w przekładzie Wilhelma Szewczyka.
10. W. Szekspir - KOMEDIA OMYŁEK: - w przekładzie Jana Kasprowicza.
11. A. Maliszewski - BALLADY I ROMANSE: - sztuka wierszem o mło
dzieńczych latach A. Mickiewicza.
Nadto proponuje się uruchomienie SCENY EKSPERYMENTALNEJ, która
przygotuje wystawienie w jednym spektaklu dwu sztuk:
O. Wilde
- Tragedia florencka
P. Merimee - Sposobność
W 1955 roku będzie również uruchomiona ESTRADA POETYCKA PTS.
15. XI. - Po naradzie odbytej z reż. E. Zyteckim, kierownictwo PTS było
zmuszone do podjęcia decyzji o przesunięciu prób i premiery „Tkaczy"
Hauptmanna na okres późniejszy 1955 roku.
Wpłynęły na to następujące przyczyny: odejście z zespołu kilku aktorów
zmusiło do sięgnięcia · po aktorów z „Tkaczy", by uzupełnić dwie luki
w obsadzie „Drogi do Czarnolasu" oraz trzy - w spektaklu Fredrowskim.
Obsadzony w „Tkaczach" aktor Mieczysław Łęcki przeszedł do stalinogrodzkiego Teatru Satyry.
Wziąwszy te jak i inne trudności pod uwagę, prowadzenie prób „Tkaczy"
w tak trudnych warunkach przesunęłoby znacznie planowany termin premiery - co zagroziłoby utratą możliwości zrealizowania planu repertuarowego 1955 roku.
Celem zabezpieczenia tego planu i możliwości zrealizowania zamierzeń
artystycznych PTS, powstała konieczność natychmiastowego wprowadzenia
w próby trzech dalszych pozycji z planu 1955.
16. XI. - Narada Kierownictwa PTS z dyrekcją CZTOF w Warszawie,
w wyniku której zatwierdzono plan repertuarowy PTS na rok 1955. Kierownictwo PTS zastrzegło, że plan ten może być zrealizowany jedynie w wypadku ustalenia „planu usług" na 600 przedstawień rocznie - oraz poważ
nego ograniczenia objazdów.
19. XI. - Rozpoczęcie generalnych prób „Domu lalki" (,,Nory").

D. KWIATKOWSKA i B. SMELA
(Nora i Gunter)

PAŃSTWOWY
I M.

TEATR ŚLĄSKI

S T A N I S Ł A W A W Y S PI A Ń S K I EG O
HENRYK IBSEN

DOM LALKI
(NORA)
sztuka w trzech aktach
Przekład:

JACEK FRUHLING

redaguje
Andrzej Wydrzyński
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